תוכן עניינים

חברים ועמיתים יקרים,
אני שמח לפתוח את שנת  2015עם מהדורה נוספת של ״מבט נוסף  -פרויקט
קולנוע אירופי משוחזר״ .״מבט נוסף״ הינו יוזמה משותפת של שגרירויות ומוסדות
תרבות של מדינות האיחוד האירופי בישראל ,בתמיכה של משלחת האיחוד האירופי
למדינת ישראל ובשיתוף פעולה עם הסינמטקים של חיפה ,תל אביב וירושלים.
יחד ,אנו גאים להמשיך זו השנה השלישית ברציפות במסורת התרבותית הייחודית
שיצרנו ,שמטרתה לחשוף את אוהבי הקולנוע בישראל לסרטים אירופים קלאסיים.
השנה ,אוסף מגוון שנתרם על-ידי שתים עשרה מדינות חברות האיחוד ,יוצג
במקבץ הכולל שתי תמות" ,אורות הכרך" ו"חיי הכפר" .סרטים אלו מאפשרים
הצצה להתפתחות החיים האירופים במהלך התקופה המודרנית רבת התהפוכות,
שהביאה לשינויים ותהליכים חברתיים הממשיכים להשפיע על אורחותיה של
היבשת האירופית בימינו .ההקרנה המשותפת במסגרת ״מבט נוסף״ יוצרת פסיפס
קולנועי המאיר את הגיוון התרבותי שהינו חלק חשוב ומהותי של האיחוד האירופי.
הפרויקט מציג מגוון מסורות ,תרבויות ומנהגים ,ומעלה על נס את המחויבות
האירופית לערכי הסובלנות ,הדמוקרטיה והכבוד ההדדי.
הודות למאמצים הכבירים של ארכיוני הסרטים השונים במדינות האיחוד והמחויבות
של הפרלמנט האירופי כמו גם המועצה האירופית לשימור אוצרות קולנועיים אלה,
יוכלו הסרטים להיות זמינים לצפייה לדורות הבאים .הפופולאריות של ״מבט נוסף״
מעידה על הביקוש של קהלי הצופים של היום ליצירות מופת קלאסיות ,ומחזקת
בתורה את החשיבות של מפעל שחזור הסרטים באירופה ומעבר לה.
אני מאחל לכולם צפייה מהנה,
השגריר לארס פאבורג-אנדרסן
ראש משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

מכתב הצוות
אף כי הדבר עשוי להשמע מפתיע ,קולנוע לא נחשב תמיד לאמנותי .להפך  -בראשיתו הסרט
הוגדר כתופעה שהיא ארעית כאותם המראות שהוא מביא למסך .לקח זמן עד שחשיבותה
האמנותית של היצירה הקולנועית נעשתה עובדה מוגמרת ,וכשזה קרה ,עלה הצורך לא רק
להלל את הקולנוע אלא גם להגן עליו מנזקי הזמן והשימוש .החל בשנות השלושים של המאה
שעברה ,מוסדות הוקמו כדי להציל את האומנות השביעית מאבדון .ארכיוני הקולנוע האירופים
הובילו את התנועה הזו מההתחלה ,וכפועל יוצא הם היום מחזיקים באוספים הגדולים ביותר
של קולנוע עולמי .אם עתה יש באפשרותנו לצפות ברבות מפנינות הקולנוע האירופי ולחזק
בתוך כך את אהבתנו למדיום ,זה בעיקר הודות למאמציהם.
"מבט נוסף  -פרויקט קולנוע אירופי משוחזר" הינו יוזמה ייחודית ומבורכת שמטרתה להעלות
את המודעות לקולנוע אירופי קלאסי ולאמצעים הנדרשים לשמרו .בסיוע האיחוד האירופי
ושגרירויות אירופיות מקומיות ,פרויקט זה ייאפשר את הקרנתם של שנים עשר סרטים ,אחד
מכל אחת מהמדינות המשתתפות ,בגרסאות ארכיון משוחזרות ובפורמטי הקרנה איכותיים.
יצירות אלה נבחרו לא רק בשל ערכן האמנותי אלא גם משום שהן משקפות פנים שונים
וחשובים של מורשת הקולנוע האירופי .ביחד ,הן מעידות על רב המימדיות שהתקיימה בעשיית
סרטים לאורך מאה השנים האחרונות.
מבחר סרטי הפרויקט יוצג בסינמטקים בתל אביב ,ירושלים וחיפה במהלך
חודש ינואר  .2015תכנית זו מחולקת לשתי מסגרות תמטיות .הראשונה,
"אורות הכרך" ,מתמקדת בייצוגים קולנועיים של המטרופולין
האירופי ,תוך חשיפתו כהתגלמות כל הברכות אך גם המכאובים
של המודרניות .המסגרת התמטית השנייה ,״חיי הכפר״ ,עוקבת
אחר שקיעת אזורי הכפר של אירופה והפיכתם המקבילה לסמל
של צורת חיים אותנטית או של פרובינציאליות צרת אופקים .יחד,
סרטים אלו מאפשרים הצצה ייחודית לשינויים המשמעותיים בנוף
הסוציו-אקונומי של אירופה במהלך העידן המודרני ,ומספקים
לנו כלים שבאמצעותם נוכל להבין טוב יותר את ההווה האירופי.
מעבר לתכנית ההקרנות ,הפרויקט כולל פעילות בהיבט
האינפורמטיבי ,המבקשת לחשוף אנשי המקצוע וקהל שאינו מתמחה
בנושא לפרטים ולחשיבה שמאחורי השחזור האודיו-ויזואלי כפי שהוא
מתבצע באירופה כיום .בהקשר הזה ,אנו מארחים מספר נציגים של ארכיונים
ומעבדות שחזור מובילים מאירופה שירצו לפני ההקרנות וישתתפו ברב שיח יחד
עם מומחים ישראליים מהתחום .אנו מקווים כי אירועים אלו יתרמו לעיסוק הציבורי ההולך
וגובר בדבר חשיבות שימור המורשת האודיו-ויזואלית של ישראל.
נקודות ההשקפה המוצעות במסגרת מהדורה זו של "מבט נוסף" לא מתחברות לכדי תמונה
קוהרנטית ומקיפה .לכל היותר ,הן חודרות קמעה לתוך חזות המציאות .אך אם ,כפי שמבקר
הקולנוע הגרמני זיגפריד קרקאוור פעם טען" ,הקולנוע מממש את עצמו בעודו נצמד לחזות
הדברים" ,אז אולי גם במבטים נוספים משוחזרים אלה נמצא דווקא את מהותו של המדיום
הקולנועי ,ואת יסודה של החוויה אותה הוא מתאר.
צוות הפרויקט
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מבט נוסף על שחזור אודיו-ויזואלי:
רב שיח
שיחה בהשתתפות נציגים של ארכיון הקולנוע הלאומי-
הסינמטק הרומני ,ארכיון הקולנוע הלאומי של צ׳כיה ,מאגר
הקולנוע הדיגיטלי ( CRFפולין] ,סינמטק בולוניה ,ארכיון
הסרטים הישראלי-סינמטק ירושלים ,מרכז הצפייה-יד
ושם ,ארכיון הסרטים היהודיים ע״ש סטיבן שפילברג ,ארכיון
הסרטים-רשות השידור וארכיון המדינה.
יום חמישי17:00-19:00 ,15.1.15 ,
אולם המדיטק ,סינמטק ירושלים,
דרך חברון  ,11ירושלים
הארוע יתקיים באנגלית והינו מיועד לקהל הרחב.
הכניסה חופשית.
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אורות הכרך
מדרדוס הצעיר
(אוסטריה)1923 ,
מנשה
(רומניה)1925 ,
הכלבה
(צרפת)1931 ,
רחוב ראשי
(ספרד)1956 ,
אווה רוצה לישון
(פולין)1958 ,
קורבן
(בריטניה)1961 ,

במהלך המאות האחרונות חוותה אירופה שינוי משמעותי בנופיה :גלי ההגירה של איכרים
אל העיר הביאו לתהליך עיור מואץ וליצירת ישות אורבנית חדשה  -המטרופולין .לאורך
תקופה זו ,העיר המתועשת הפכה בהדרגה לסמל המגלם את שלל ההבטחות והסכנות
הקשורות למודרניות .היא נתפסה כאתר למפגשים מרגשים וחוויות חושיות מטלטלות; בה
בעת ,היא הוגדרה כמאורת חטאים אשר משמשת כרקע להתפתחות צורות פשיעה חדשות
ומגוונות .מקבץ הסרטים הבא חושף את שני פנים אלה של העיר ,ודרך כך ,מבקש לבחון
את השפעתה על תפיסתנו את אירופה בעידן המודרני.

מדרדוס הצעיר
מדרדוס הצעיר (אוסטריה)1923 ,
בימוי :מייקל קרטיז
תסריט :לדיסלאוס ויידה
(על-פי מחזה מאת ארתור שניצלר)
צילום :גוסטב אוציקי ,אדוארד בורסודי
עריכה :לדיסלאוס ויידה
משחק :מיהלי ורקוני ,אגנס אסתרהזי,
מארי הגייסי ,קארל לאמאק
ש/ל 82 ,דקות
אילם ,תרגום כותרות לעברית

בזמן המערכה הנפוליאונית בוינה ( ,)1809מתאהב פרנסואה ,בנו של דוכס ולואה הגולה,
באגתה ,בתו של מוכר ספרים .שתי המשפחות מתנגדות בתוקף לנישואים ,מה שמוביל את
זוג האוהבים ליטול את חייהם .הסטודנט מדרדוס ,אחיה של אגתה ,מבקש לנקום בבית
ולואה ,ומחליט לחזר אחר הלן ,אחותו של פרנסואה ,ואז להשפילה בפומבי .אך להלן יש
תכניות משלה ,הכוללות את ניצולו של מדרדוס לביצוע פשע חמור אף יותר כנגד אישיות
בכירה מאוד  -הקיסר הצרפתי בכבודו ובעצמו!
המחזה ״מדרדוס הצעיר״ ( )1910של ארתור שניצלר ביקש ללכוד את הרוח של ״וינה
הישנה״ ,ובפרט את המתח שהתקיים בה בין מעמד אצולה מתנוון למעמד בורגני עולה .כאשר
נדרש לעיבוד הקולנועי של היצירה ,מייקל קרטיז (״קזבלנקה״) בחר דווקא להתמקד פחות
בשימור רגע מסוים בהיסטוריה של החברה הוינאית ויותר בהבהרת השינוי שחברה זו תעבור
תחת השפעת המודרניות .הבמאי יליד הונגריה ,שלקח חלק במלחמת העולם הראשונה,
זיהה כי בלחימה מתקדמת ובעשייה קולנועית קיימת ההעדפה המודרנית לקנה מידה גדול.
כמתחייב מכך ,הוא ניצל את ההקשר הדרמטי של המערכה על וינה כדי לביים סצינות ראווה
אפיות ,מלאות ניצבים ופירוטכניקה .במיקום סצינות אלה על רקע וינה וסביבתה ,הצליח
קרטיז לחשוף במלואו את הפאר של אתרי התיירות המרכזיים של העיר (כגון ארמון שונברון
ונהר הדנובה) .אך המטרה כאן לא היתה רק להציג אתרים עתיקים ,אלא גם לנצל את רוחב
היריעה הקולנועית לסימון תהליך התרחבותה העתידית של הבירה האוסטרית  -תהליך אשר
נוצר לא מעט בזכות ההרס והקידמה שהביאו המלחמות הנפוליאוניות ,ואשר התרחש גם
במקביל בערים אחרות באירופה של המאה ה.19-

מנשה
מנשה (רומניה)1925 ,
בימוי :ז׳אן מיכאיל
תסריט :סקרלט פרודה
(על-פי מחזה מאת מוישה רונטי-רומן)
צילום :וסילה גוצ׳יו
משחק :רונלד בולפינסקי ,יוסף קאמן,
דורינה דמטרסקו ,ג׳ורג׳ אורליאן
ש/ל 84 ,דקות
אילם ,תרגום לעברית ולאנגלית

לליה ,צעירה יהודיה מבוקרשט ,עומדת בפני בעיה גדולה :היא מאוהבת במטאי הנוצרי ,אך
הוריה העירוניים והחילוניים ,ובייחוד מנשה ,סבה תושב הכפר ,מתנגדים לאיחוד בכל תוקף.
בלית ברירה ,לליה מסכימה להשתדך ליהודי שאותו אינה אוהבת .אבל ככל שיום חתונתה
מתקרב ובא ,היא מתחילה להרהר בנקיטת צעד קיצוני אשר יגרום לעימות עם משפחתה ועם
המסורת הדתית שלפיה חונכה.
על רקע האנטישמיות שגאתה ברומניה במחצית הראשונה של המאה ה" ,20-מנשה" בולט
בהיותו טקסט שמדגיש ונותן לגיטימציה לאורח החיים היהודי ומנהגיו .סרטו של ז׳אן מיכאיל,
שהינו עיבוד למחזה מאת מוישה רונטי-רומן ( )1900אשר הוחרם בעקבות מחאות לאומניות,
מתמקד במתח הנוצר בין ההיטמעות לבדלנות .מתח זה ,שטרד את מנוחתם של יהודים
רבים במעבר לתקופה המודרנית ,מוצג דרך פער הדורות בין הסב הדתי והבן המתבולל,
ודרך ההבדל הגיאוגרפי שבין העיירה לעיר הבירה ,בהתאמה .תוך הבניית הניגודים הללו,
"מנשה" חושף אותנו למחירה של האמנסיפציה והגירת היהודים לערים :שינוי הכרוך באובדן
מסורות תרבותיות וקיום קשרי נישואין מחוץ לקהילה האתנית .מחיר זה ,יש לומר ,לא מוצג
כגבוה במיוחד; נהפוך הוא ,הסרט טוען בעד החשיבות של שינויים שכאלה ,אשר ניזונים
מהדינמיות של נופיה העירוניים של בוקרשט .דווקא המקובעות הכפרית של מנשה היא
שאינה מתיישבת עם החיים בעידן המודרני ,והופכת את תפיסת עולמו והמסורות עליהן היא
מבוססת למיושנות.

הכלבה
הכלבה (צרפת)1931 ,
בימוי :ז׳אן רנואר
תסריט :ז׳אן רנואר
(על-פי רומן מאת ז׳ורז׳ דה לה פושרדייר)
צילום :תיאודור ספרקול
משחק :מישל סימון ,ג׳ני מארס ,ז׳ורז׳ פלמנט
ש/ל 91 ,דקות
תרגום לעברית ולאנגלית

מוריס לגרנד (מישל סימון) הוא פקיד וצייר חובב הכלוא בנישואין חסרי אהבה .ערב אחד הוא
פוגש בנערת הליווי הצעירה לולו ,ובין השניים מתפתחת מערכת יחסים אסורה המאפשרת
למוריס לברוח מחייו המשמימים .אך לולו אינה מאוהבת במוריס אלא בחברה המגונדר דדה,
שהוא גם סרסורה .דדה ,מצידו ,מעודד אותה להמשיך ולקיים את הקשר עם לגרנד כדי
לסחוט ממנו כסף וציורים .מוריס ,שאינו מודע ליחסים בין לולו לדדה ,נכנע לכל מאוויה של
פילגשו; עם זאת ,גם תחת השפעתה המעוורת של האהבה ,הוא יאלץ בסופו של דבר להכיר
באמת המתגלה בפניו.
הבמאי הנודע ז׳אן רנואר ("האשלייה הגדולה") עיבד עבור סרטו המדבר השני את הרומן
הקלאסי של לה פושרדייר על סכנות החיים העירוניים (אשר היווה השראה גם למלודרמה
הלא פחות מוכרת של פריץ לאנג" ,רחוב הארגמן") .מוריס לגרנד ,המגולם ברגישות אופיינית
על ידי סימון הנפלא ,הינו אינדיבידואל המוותר מרצון על חירותו על מנת לשמר מראית עין
של מקובלות חברתית .יחד עם זאת ,ובאופן מפתיע ,פריז חושפת אותו לצורת קיום אחרת,
כזו שבה המוסר הבורגני לא בהכרח מהווה את הנורמה .גילוי זה מאפשר ללגרנד לחוות
חופש שייתכן כי כמותו לא הכיר .אך מטרתו של רנואר לא היתה להלל את ההמלטות הזו
מאורח החיים הבורגני או לעשות רומנטיזציה של האפשרות החלופית לו .בצילום בשוטים
ארוכים ברחובותיו האמיתיים של רובע מונמרטר ,הקולנוען חשף במקום זאת מעין תחושה
של ערפול מוסרי שהיא אינהרנטית לחיי העיר ,גם אם לא תמיד מכירים בה .במקום להשתמש
בנופי המטרופולין לאישוש בדיה ,רנואר רצה אם כן לתת להם לדבר בקולם האמיתי ,וכפועל
יוצא ,לאפשר לצופיו לגלות מחדש את מורכבותה של המציאות האורבנית.

רחוב ראשי
רחוב ראשי (ספרד)1956 ,
בימוי ותסריט :חואן אנטוניו בארדם
צילום :מישל קלבר
עריכה :מרגריטה אוצ׳ואה
משחק :בטסי בלייר ,חוזה סוארז ,איב מאסאר,
דורה דול
ש/ל 94 ,דקות
תרגום לעברית

חבורת צעירים פוחזים בפרבר ספרדי מחליטה לשטות באיזבל ,רווקה מקומית בת ,35
ושולחים את חואן הנאה לחזר אחריה .פדריקו ,החבר המשכיל ממדריד ,מאיץ בחואן לגלות
לאיזבל את האמת ,אך הלה מתמהמה .ככל שהזמן עובר ,איזבל מתאהבת בחואן ,והוא מבין
שעליו לקבל החלטה .אבל האם יהיה לו האומץ לעשות זאת?
כבמאי הידוע בעמדותיו הפוליטיות הרדיקליות ,חואן אנטוניו בארדם ("מותו של רוכב
אופניים") ראה ב"רחוב ראשי" כהזדמנות לדון בשאלת חיי העיר מול חיי הכפר ,אשר היתה
מרכזית לאידיאולוגיית המשטר בספרד של פרנקו .השלטון הפרנקיסטי העלה על נס את הווי
הפרובינציה כדוגמה ל״ספרדיות״ אותנטית ומהוגנת ,בעוד שחיי המטרופולין הוצגו כבעלי
השפעות משחיתות .בארדם ביקש לפרק את הדיכוטומיה הזאת ,אך מסיבות אידאולוגיות או
לחילופין מפחד מתגובת המשטר ,רצה לעשות זאת באופן שלא מהלל את העיר המודרנית
בצורה חד-משמעית .לכן הבמאי בחר למקם את סרטו באתר שאיחד בין שתי הקטגוריות:
עיר שהיא חלק בלתי נפרד מהגיאוגרפיה והתרבות של הפרובינציה הכפרית .כך התאפשר
לו ליצור דימוי מורכב ,כזה שמדגיש את ההיבטים השליליים של שתי צורות החיים  -צרות
המוחין של הכפר והבטלה שנובעת מתרבות הפנאי העירונית  -תוך הצגה עקיפה של התכונות
החיוביות של "העיר הגדולה" דרך דמותו הקוסמופוליטית של פדריקו .על אף הזהירות שבה
הובעה ,מורכבות זו עדיין עוררה בסופו של דבר את התנגדות הצנזורה הממשלתית ,שכפתה
על בארדם להרחיק את הנרטיב של "רחוב ראשי" מספרד במספר דרכים ,כולל הקדמה
המצהירה כי סיפור זה יכול להתרחש ״בכל עיר ,בכל מחוז ,של כל מדינה״.

אווה רוצה לישון
אווה רוצה לישון (פולין)1958 ,
בימוי :תדאוש חמיילבסקי
תסריט :תדאוש חמיילבסקי ,אנדז׳יי צ׳קאלסקי
צילום :סטפן מטיאשקייביץ׳
עריכה :ינינה ניידז׳וייקה
משחק :ברברה קויאטקווסקה ,סטניסלב
מיקולסקי ,סטפן ברטיק ,לודוויק בנואה
ש/ל 94 ,דקות
תרגום לעברית ולאנגלית

אווה ,סטודנטית צעירה ,מגיעה לעיירה זרה כדי להתחיל את לימודיה .לרוע מזלה ,בית
הספר אינו פתוח ,וכעת עליה למצוא מקום ללון בו .במהלך הלילה היא נתקלת במגוון דרי
העיר  -שוטרים וגנבים ,פועלים וקבצנים  -ונסחפת למסע רווי בהרפתקאות ורומנטיקה .בין
שלל המהמורות שעומדות בדרכה ,האם אווה תצליח סוף כל סוף לישון?
"אווה רוצה לישון" הוא מקרה יוצא דופן בגל הפולני החדש ,התנועה שהגיחה בעקבות
עידן ההפשרה של ולדיסלב גומולקה ,שכן בניגוד למרבית סרטי התקופה ,אשר היו דרמות
ריאליסטיות על מלחמת העולם השנייה והדה-סטליניזציה של פולין ,מדובר כאן בקומדיה
שנונה וקלילה .תוך הדגשת הבדל זה ,ביקש חמיילבסקי לאפשר לקהלו מעין הפוגה
מהאתגרים הרבים שניצבו בפניו בפולין שלאחר המלחמה .הנוף העירוני ,בהתאמה ,אינו
מזכיר את הזוועות המוכרות של ערי פולין; אין כאן זכר להריסות המופצצות מתוך "קאנאל"
( )1957ו"אפר ויהלומים" ( )1958של אנדז׳יי ויידה .במקום ,העיירה המוזרה שבסרט (ששמה
הוא אכן ״מוזרה״) מציגה את ההבטחה הטמונה בעיר לחוויית ריגושים בלתי צפויים .מערכת
היחסים שנרקמת בין אווה היפיפיה ופיוטר השוטר הנאה מאששת את תרומתו של הנוף
העירוני ליצירת מפגשים רומנטיים; וחיי הפשע הפעילים ,מאפיין מרכזי של העיר המודרנית,
נדמים כמשחק יותר מאשר שהם מהווים סכנה .ייתכן שייצוגים מסוג זה לא תאמו את מה
שהכירו אזרחיה של פולין באותו הזמן ,שכן אלה עדיין סבלו מההשפעה המתמשכת של
השלטון הסובייטי .יחד עם זאת ,ב"אווה רוצה לישון" יכלו הצופים למצוא הדים לבעיות
החברתיות שמעסיקות אותם ,ודרך הצחוק ,למצוא את הדרך להתגבר עליהן.

קורבן
קורבן (בריטניה)1961 ,
בימוי :בזיל דירדן
תסריט :ג׳נט גרין ,ג׳ון מקורמיק
צילום :אוטו הלר
עריכה :ג׳ון ד .גת׳רידג׳
משחק :דירק בוגארד ,סילביה סימס,
דניס פרייס ,נייג׳ל סטוק
ש/ל 100 ,דקות
תרגום לעברית

התאבדותו של בוי בארט ,צעיר הומוסקסואל ,מובילה את מושא אהבתו ,עורך הדין הבכיר
מלוויל פאר (דירק בוגארד) להתחייב לגלות את הסיבה למעשה הנואש .פאר ,אשר מסתיר
את נטיותיו שלו ,נחשף למפעל סחיטה רחב מימדים של גברים ,אשר מפחד החשיפה של
העדפתם המינית (שהייתה בניגוד לחוק באותה תקופה) ,מוכנים לשלם סכומים נכבדים
על מנת להמנע מסקנדל .משהפך למטרה עבור הסוחטים בעצמו ,ניצב פאר בפני החלטה
גורלית :לשלם לפושעים ,ובכך להפר את החוק שעליו התחייב להגן ,או להסגיר אותם,
ובתוך כך לסכן את הקריירה שלו ,אך בה בעת גם לחשוף את חוסר הצדק שממנו סובלים
הומוסקסואלים בבריטניה.
"קורבן" הוא אחד מסרטי ״המחתרת הלונדונית״ של הבמאי המיומן בזיל דירדן ,אשר שילבו
בין נושאים חברתיים לז׳אנר הפשע העירוני .הסוגייה החברתית בסרט זה הינה הלגיטימיות
של הנטייה ההומוסקסואלית  -נושא ששלט בשיח הציבורי לאחר פרסום דו״ח וולפנדן
ב ,1957-אשר המליץ על הפיכת ההומוסקסואליות לחוקית בבריטניה .בדיוקן נוסף ״של
לונדון כעיר על סף רתיחה ,כתרבות שמועדת למהפיכה״ (מייקל קורסקי) ,דירדן מציג
את הנוף העירוני כזרז למפגש בין פאר לבארט ,כמו גם כסיבה שמפרידה ביניהם .העיר
היא מקום בו תתכנה אינטימיות ,גם אם היא חולפת מהר מדי .אך יותר מכל ,היא מטפחת
תרבות קרימינלית והופכת למרחב שבו הסובייקט נתון למעקב וכפייה .ההתמודדות של פאר,
המגולם ברגישות על-ידי בוגארד הכריזמטי ,מנסה לפיכך להפר את שיווי המשקל העדין
הזה של העיר והחברה אותה היא מייצגת ,וזאת במטרה לדכא את הצד האפל שלהן ולאפשר
את פריחתו של סוג אחר של אהבה  -כזו שלא ניתן היה להגות את שמה.

חיי הכפר
המכונה הקוטלת אנשים רעים
(איטליה)1952 ,
לחיות אחרת
(פורטוגל)1966 ,
כל בני ארצי
(צ׳כוסלובקיה)1968 ,
שקט בשדות
(בלגיה)1970 ,
הרוצחת
(יוון)1974 ,
לב זכוכית
(גרמניה)1976 ,

במקביל לעלייתה של העיר ,אירופה היתה עדה להתדלדלותם של איזוריה הכפריים.
אך ככל שהשפעתם על הנוף החברתי הלך ופחת ,העוצמה הסימבולית של חיי הכפר
גדלה באופן משמעותי .החיים הכפריים הפכו עבור לא מעט שמרנים למקורה של הזהות
הלאומית האותנטית ,בעוד שעבור הרדיקלים ,הפרובינציה נתפסה כערש המהפכה .שתי
הגישות ,למרות ההבדל בתוכנן ,היו תוצר של אידיאליזציה .לכן ,העימות הבלתי נמנע שלהן
עם המציאות הקשה הוליד דימוי שלילי של הפרובינציאליות כקטנונית וצרת מוחין .גן עדן
אוטופי או גהנום דיסטופי? מקבץ הסרטים שלהלן מבקש לדון בדימויים הסותרים הללו של
סגנון החיים הכפרי לאורך התקופה בה נאבק על המשך קיומו.

המכונה הקוטלת אנשים רעים
המכונה הקוטלת אנשים רעים
(איטליה)1952 ,
בימוי :רוברטו רוסליני
תסריט :סרג׳יו אמידיי ,ג׳יאנקרלו ויורלי ,פרנקו
ברוסטי ,ליאנה פרי ,רוברטו רוסליני
צילום :טינו סנטוני ,אנריקו בטי ברוטו
עריכה :יולנדה בנוונוטי
משחק :ג׳נארו פיסנו ,ג׳יובאני אמאטו ,ביל
טאבס ,הלן טאבס ,מרילין בופרד
ש/ל 83 ,דקות
תרגום לעברית ואנגלית

בעקבות מפגש עם איש קדוש לכאורה ,מגלה סלסטינו ,צלם הכפר ,כי מצלמתו ניחנה בכוח
להמית את האנשים שאותם היא מצלמת .המודעות החברתית של סלסטינו גורמת לו לכוון
את נשקו החדש כלפי תושבים אשר לעניות דעתו הם הסיבה להמשך הדיכוי וחוסר הצדק
הקיימים בעיירה .אבל לא עובר זמן רב עד שסלסטינו מבין כי הוא אינו מסוגל להפסיק
ברפורמה החברתית שלו ,אשר הצלחתה כרוכה במחיר כבד מדי.
"המכונה הקוטלת אנשים רעים" ,אשר צולם ב 1948-ויצא לאקרנים ב ,1952-מהווה שלב
מעבר ביצירתו של רוברטו רוסליני ("רומא עיר פרזות") .כיוצר שראה בריאליזם ״צורה
אמנותית של האמת״ ,המאסטרו האיטלקי הנודע ביקש להרחיב את קטגוריה זו כך שתכלול
גישות סגנוניות חדשות .סרט זה אפשר לו לממש את רצונו :לייצר מבט אל המציאות לאו
דווקא דרך העדשה המפוכחת של הניאו-ריאליזם ,אלא באמצעות הקלילות והפנטזיה
של הקומדיה דל ארטה .השינוי בסגנונו האסתטי ,יש לומר ,לא גרם לרוסליני לנטוש את
מחוייבויותיו הקודמות לנושאים חברתיים ,אלא סיפק בידיו דרך חדשה להאיר אותם .בחוף
אמאלפי הבמאי מצא את השילוב המושלם בין רוח הקומדיה הפנטסטית והקשר נרטיבי
מתאים  -עיירת דייגים שנמצאת על סיפו של המעבר למודרניות .במקום לגלם אידיאל
פסטורלי ,העיירה בסרט מתאפיינת דווקא בקטנוניות ובאכזריות ,אשר מקורן הוא בחמדנות
קפיטליסטית ותוקפנות פאשיסטית .כפועל יוצא ,תחת ודרך מעטה השעשוע ,רוסליני
משתמש בחיי הכפר כבמה לחשיפת האמת הקשה של ״עולם מודרני שנעקר משורשיו,
המובנה משיח מוסרי אמביוולנטי שדרכו כבר לא ניתן להבחין בין קדוש לשטן״ (קונסטנטין
פרבולסקו).

לחיות אחרת
לחיות אחרת (פורטוגל)1966 ,
בימוי :פאולו רושה
תסריט :אנטוניו רייס ,פאולו רושה
צילום :מנואל קרלוס דה סילבה ,אלסו רוקה
עריכה :נואמיה דלגאדו ,מרגרטה מנגס,
פאולו רושה
משחק :חרלדו דל ריי ,איזבל רות,
מאריה בארוסו
ש/ל 93 ,דקות
תרגום לעברית ולאנגלית

החייל לשעבר אדלינו שב לביתו בכפר הדייגים לאחר שנים רבות של היעדרות .הוא מגלה כי
דברים רבים השתנו ,כולל נישואיה של אהובת נעוריו ז׳וליה לאחיו אינסיו .בהשפעת בגידתה
לכאורה של ז׳וליה ,כמו גם העוני המחפיר השורר בכפר ,אדלינו שב לנדוד .מסעו מוביל
אותו אל אלברטינה ,אישה צעירה בעלת עבר מפוקפק .אדלינו מנסה להתקרב אליה ,אך
האתגרים הכרוכים בחיי הכפר ,בנוסף לאהבתו המתמשכת לז׳וליה ,מקשים עליו לעשות
זאת.
בתקופה המעצבת שלו ,בחר הקולנוע הפורטוגלי להלל את המציאות הכפרית על פני זו
העירונית ,ובכך לקבע את הבסיס לזהות הלאומית ככזה שבו "כפרים ,רכסי הרים ,מנזרים
ופסטיבלי איכרים" משמשים כ"קשר תרבותי המאחד בין כל הפורטוגלים" (טיאגו בטיסטה).
לעומת זאת" ,לחיות אחרת" ,סרטו השני של במאי ה"סינמה נובו" פאולו רושה ,מציע דימוי
שונה לגמרי של החיים הכפריים .כהכנה לסרט זה ,רושה ביקר בכפרי הדייגים של צפון
פורטוגל ,ושם מצא קהילה הקורסת תחת העול של תנאי מזג אוויר קשים וחוסר בתקצוב
ממשלתי .באמצעות טכניקות שהושפעו מהניאו-ריאליזם ומסרטו המהולל של מנואל דה
אוליביירה ״טקס האביב״ ,הצליח הבמאי לתעד בדיוק רב את המאבק הקיומי הזה על שלל
גווניו המוחשיים .התוצאה סיפקה את הרושם של מבט אותנטי על המציאות הכפרית ,ובכך
מיצבה את עצמה כמצג נגד לדימויי ההאדרה הלאומנית שכיכבו בקולנוע של פורטוגל דאז.
אך בהתרפקותו על האופי הפואטי של חיי הכפר ,״לחיות אחרת״ גם לא היה חף לגמרי
מהאידאליזציה אותה ביקר .ייתכן כי מסיבה זו ,הקולנוע הפורטוגלי של שנות השבעים בחר
דווקא להחליף את הריאליזם בתיאטרליות ,ובכך לחשוף את המשקעים האידאולוגים של
היוצרים בעיצוב ההנגדה שבין העיר לכפר.

כל בני ארצי
כל בני ארצי (צ׳כוסלובקיה)1968 ,
בימוי ותסריט :וויטך יסני
צילום :ירוסלב קוצ׳רה
עריכה :מירוסלב האז׳ק
משחק :רדוסלב בז׳ובוהאטי ,ולסטימיל
ברודסקי ,ולדימיר מנסיק ,ולדמר מטושקה
צבע 114 ,דקות
תרגום לעברית ולאנגלית

השנה היא  ,1945והמלחמה כבר הסתיימה .בכפר קטן במורביה ,שבעה חברים מבלים את
זמנם בהנאות הקטנות של החיים הכפריים :שתייה ,שירה ,ריקוד ,אהבה ועבודה .מדובר
בגן עדן פסטורלי ,ונדמה שעלייתו של משטר חדש טומנת בחובה תקוות חדשות .אך עם
השתלטות הטוטאליטריות הקומניסטית על הכפר השליו ,אידאלים וחברות מועמדים במבחן,
ולא תמיד שורדים את האתגר.
וויטך יסני ,שזכה עבור סרט זה בפרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל קאן ,טען כי ״כל בני
ארצי״ הינו ״היסטוריה של התמוטטות חלומותיהם של אנשים ,אותם האנשים שהיו בעלי
כוונות טובות ושברו את עצמותיהם בניסיון לממש אותן״ .הצהרה זאת מהווה הסבר מאיר
עיניים אך בה בעת ,גם מטעה .בפרשנות מילולית ,היא טוענת כי הסרט עוסק בעיקר בחקר
מנגנוניה הדכאניים של הקולקטיביזציה ,אשר שינו את נופיה של צ׳כוסלובקיה ללא היכר.
יחד עם זאת ,על אף ש״כל בני ארצי״ אינו חף מביקורת נוקבת על הדיכוי הקומוניסטי ,דיונים
פוליטיים מהווים בו רק את הרקע למהות שמסתתרת מאחורי מילותיו של יסני  -אותו היופי
והחוסן של אזורי הכפר הצ'כיים .כיליד מורביה ,יצר הבמאי מחווה פואטית לסגנון החיים
המסורתי ,כזה שנמצא באיזון עם הטבע ועל כן לעולם לא יכנע לחלוטין לסדר החברתי.
החלום האבוד שאותו הוא מתאר היה של שימור סגנון חיים זה  -אבוד לא בגלל האנשים,
אלא בגלל עצם העובדה שהאובדן הוא בלתי נמנע ,בדומה לשינויים הנובעים מחילופי
העונות .בגישה פטליסטית מסוג זה ,הבמאי אינו יכול לנטור טינה גם כלפי תושבי הכפר
המושחתים ביותר .בתיאורו של יסני את חיי הכפר הצ׳כיים גוברות לפיכך האמפתיה וההבנה,
אשר בגינן גם זכה בתואר "היוצר הצ׳כי ביותר" מבין כל במאיה של צ׳כוסלובקיה.

שקט בשדות
שקט בשדות (בלגיה)1970 ,
בימוי :ז׳אק בואילו
תסריט :רנה וילר ,ז׳אק בואילו
(על-פי רומן מאת מארי גברס)
צילום :פיליפ קולט
עריכה :מוניק דודמון ,דניס וינדפוגל
משחק :כריסטיאן ברבייה ,הלנה מנסון,
ז׳ורז׳ פוז׳ולי ,קלייר וותיון
צבע 91 ,דקות
תרגום לעברית

לפני עשרים שנה הואשם סטן ,חוואי פלמי בעל אמצעים ,ברצח ארוסתו .על אף שמעולם לא
הוכח כי ביצע את המעשה ,שכנתו יוהנה ,שהיא גם אימה של הקורבן ,דורשת שסטן יכפר על
מעשיו .הסכסוך ארוך השנים בין המשפחות מגיע לשיא כאשר בנו של סטן מתאהב בבתה
הצעירה של יוהנה .לאור מעשיו של האב ,יוהנה מתנגדת לנישואים בין השניים; אך באותו
הרגע ,סטן נתקף שוב ברגשות חרטה מן העבר.
בהמשך למקור הספרותי עליו מבוסס ״שקט בשדות״ ,הסרט מהווה דיוקן של איזור קמפין
הכפרי שבצפון-מזרח בלגיה בשנות העשרים של המאה הקודמת .במאי הטלוויזיה בואילו,
שלו זה היה הסרט הראשון (והיחיד) באורך מלא ,מדגיש ביצירתו שתי תכונות מרכזיות של
האיזור :מחד ,היריבות והאלימות ,שהינן תוצר לוואי בלתי נמנע של תנאי המחייה קשים;
ומאידך ,היופי והמיסתורין של הנופים הפסטורליים ,ששימשו השראה לסיפורי עמים רבים
וגם כבסיס לאמונות התפלות בקרב התושבים .״שקט בשדות״ לא נוקט בעמדה שיפוטית
אל מול מאפיינים אלה ,אלא בוחר להציגם ללא כחל ושרק ,כפי שהיו זמן רב לפני שהתיעוש
שינה את אופיו של הקמפין .לפיכך ,גם באותם רגעים בהם החיים הכפריים נחשפים במלוא
אכזריותם ,ייצוגם בסרט עדיין מותיר שובל של תחושת ״זמן אבוד״ .נוסטלגיה מסוג זה לא
רק הביאה את הקהלים הבלגיים לאולמות הקולנוע בהמוניהם ,אלא גם זיכתה את בלגיה
במועמדות הראשונה שלה לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר ,הוכחה ניצחת
לכך שלמרות הניחוח המאוד מקומי שלו" ,שקט בשדות" הצליח גם לגעת בליבם של אנשים
מכל העולם.
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הרוצחת
הרוצחת (יוון)1974 ,
בימוי :קוסטס פריס
תסריט :קוסטס פריס ,דימוס תאוס (על-פי
הרומן מאת אלכסנדרוס פאפאדיאמנטיס)
צילום :סטברוס צ'אסאפיס
עריכה :ג׳יאנה ספירופולו
משחק :מריה אלקאיו ,פויבוס טקסיארקיס,
דימיטריס פוליקאקוס ,לאזוס טראס
צבע 84 ,דקות
תרגום לעברית

בהביטה בנכדתה שזה עתה נולדה ,נזכרת אישה מבוגרת בחייה האומללים בחברה הכפרית
אשר מתייחסת לנשים כאל אזרחים מדרגה שניה .שקועה בשרעפים ,הקשישה מבינה כי גם
נכדתה נועדה לחיים מסוג זה ,ומחליטה להרוג אותה באקט של חמלה .הרצח מעניק לאישה
תחושה של כוח שבעקבותיו היא רואה את עצמה כאדונית לגורלה .לאור הגילוי המרעיש,
האם תינוקת זו תהיה קורבנה היחיד?
"הרוצחת" מאפשר לצופיו הצצה ליחסי המגדר הבלתי שוויוניים שאפיינו את התרבות הכפרית
היוונית במשך דורות .הכניעות שהיה על נשים להפגין מול גברים באזורי הכפר נחשפת כאן
ככלא של אומללות ,אשר הדרך היחידה להימלט ממנו ,באופן פרדוקסלי ,היתה לאמץ את
המנהג של רצח תינוקות ממין נקבה .ראוי לציין כי מציאות קשה זו לא מוצגת באופן ריאליסטי
בגוף הסרט .למעשה ,הבמאי קוסטס פריס ("רמבטיקו") ניצל את המפנה הצורני של הקולנוע
היווני באותה העת לכדי יצירת סרט בעל סגנון מודע לעצמו ,כזה שמשקף את הפואטיקה
הייחודית של ספרו המפורסם של פאפאדיאמנטיס .באמצעות טכניקות אוונגרד כגון מבנה
נרטיב א-לינארי ,צבעי מסך עזים ,זוויות מצלמה בלתי שגרתיות ומוסיקה מטלטלת" ,הרוצחת"
מבטא קולנועית את אופיו ההזייתי של הטירוף .ובעוד ששגעון זה מוצג בסרט כעובדה קיימת,
השאלה של מה מקורו  -האם פשוט מדובר באישה מבוגרת שאיבדה את שפיותה או שמא
מציאות כפרית שהיא בעצמה מטורפת  -נותרת ללא מענה ברור.

לב זכוכית
לב זכוכית (גרמניה)1976 ,
בימוי :ורנר הרצוג
תסריט :הרברט אכטרנבוש
צילום :יורג שמידט-רייטוין
עריכה :באטה מיינקה-ילינגהאוס
משחק :יוזף בירביכלר ,סטפן גוטלר ,קלמנס
שייץ ,סוניה סקיבה
צבע 94 ,דקות
תרגום לעברית

מקור פרנסתם של בני כפר בווארי מרוחק הוא מפעל המייצר זכוכית אודם יקרה .כאשר
מלבק ,הנפח הראשי של המפעל ,הולך לעולמו ,הסוד לייצור הזכוכית נקבר עימו ,מה שגורם
לאציל המקומי לפתח אובססיה לשחזור הנוסחא הסודית של האומן .נסיונותיו הכושלים
מובילים אותו ואת אנשי הכפר לאיבוד עשתונות ,בעוד היאס ,רועה הצאן בעל כוח הנבואה,
מזהיר מפני ההרס והחורבן הקרבים.
ב"לב זכוכית" חוזר הבמאי יליד מינכן ורנר הרצוג ("אגירה ,זעם האלים") למחוזות ילדותו
במטרה לחשוף מחדש את "האופי הבווארי" :מעין שילוב בלתי אפשרי של שמרנות
ואינדיבידואליזם ,אקצנטריות ומיסטיקה .הרצוג מזהה את שורשיו של אופי זה בבוואריה
הכפרית ,מרחב אקס-טריטוריאלי שנבדל מגרמניה ,ופוטר את תושביו מעול ה"גרמניות"
הכה שנואה על הבמאי .אזור הספר הקולנועי הזה אפשר לו להציג נופים בתוליים ,מעוררי
תחושת נשגבות ,אשר היוו השראה עבור יצירותיו המפורסמות ביותר של הציור הרומנטי.
כאמצעי להטמעת והדגשת תחושה זו של הנשגב ,היפנט הבמאי גם את מרבית שחקניו,
וכפה עליהם את סממני ההתנהגות המוזרה שאפיינה דמויות חשובות בהיסטוריה של
בוואריה ,כולל ״מלך האגדות״ המשוגע ,לודוויג השני .שילוב רכיבים אלו לא מתיימר להותיר
בצופיו יותר מרשמים חולפים ובלתי ניתנים לתיאור לגבי המנטליות הבווארית .אך רשמים
שכאלה הם די והותר ,שכן ,כפי שהעיד מבקר הקולנוע הנודע רוג׳ר אברט ,״דימויים מסויימים
הם מושלמים בפני עצמם ,ללא צורך לתרגם אותם למילים .ב׳לב זכוכית׳ ניתן למצוא דימויים
מסוג זה״.

מבט נוסף על שחזור אודיו-ויזואלי:
רב שיח
אף על פי שהקולנוע כבר קיים יותר ממאה שנה ,רק בעשורים האחרונים עלה עניין שימורו
ושחזורו על סדר היום הציבורי .כתוצאה מהעלייה במודעות כיום מאות מוסדות ברחבי
העולם שוקדים על הגנת מורשת הקולנוע מנזקי הזמן והשימוש ,ובכך מאפשרים לדורות
עתידיים להנות מערכם האומנותי וההיסטורי של סרטים" .מבט נוסף" מבקש להכיר
ולתרום למאמצים אלה דרך מפגש מיוחד בין נציגי ארכיונים ומעבדות מאירופה וישראל,
וביניהם ארכיון הקולנוע הלאומי-הסינמטק הרומני ,ארכיון הקולנוע הלאומי של צ'כיה,
מאגר הקולנוע הדיגיטלי ( CRFפולין) ,סינמטק בולוניה ,ארכיון הסרטים הישראלי-
סינמטק ירושלים ,מרכז הצפייה-יד ושם ,ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג,
ארכיון הסרטים-רשות השידור וארכיון המדינה .הדיון יתמקד בשאלות וסוגיות מרכזיות
בתחום השימור והשחזור האודיו-ויזואלי ,ואנו מזמינים את הקהל הרחב לנכוח במהלכו.
רב השיח ייערך באנגלית.
הארוע מתקיים בשיתוף עם משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל ,האיגוד הישראלי
לארכיונאות ומידע ,המכון הפולני ,המכון הרומני לתרבות ,המרכז הצ'כי ,המכון האיטלקי
לתרבות ,המכון הצרפתי ושגרירויות פולין ,רומניה ,צ׳כיה ,איטליה וצרפת.
יום חמישי 17:00-19:00 ,15.1.15
אולם המדיטק ,סינמטק ירושלים ,דרך חברון  ,11ירושלים
הכניסה חופשית.

אורחים
אנקה מיטרן
ד"ר מיטרן משמשת כמנהלת הארכיון הלאומי לקולנוע-הסינמטק
הרומני מאז  1997וכפרופסורית באוניברסיטה הלאומית לקולנוע
ותאטרון של בוקרשט .בעלת תואר דוקטור בהנדסת כימיה ()1997
ובאסתטיקה קולנועית ( ,)2010היא תרמה את שרותיה המוערכים
למספר גופים ציבוריים ,בין השאר על תקן מומחית לשימור ושחזור
סרטים במשרד התרבות ,מומחית להערכה במשרד החינוך הלאומי,
ונשיאת הועדה הלאומית להסדרת תקנים בקולנוע .במהלך  25שנות
פעילותה בתחום ,ד"ר מיטרן פרסמה מחקרים ,מאמרים וספרים בנושאי
השימור והשחזור של מורשת הקולנוע ,ארגנה מספר רב של ארועים
ומופעים קולנועיים ,וכן לקחה חלק בחבר השופטים של פסטיבלי
סרטים ברומניה ובעולם.

מיחאי פולגר
מר פולגר הוא עיתונאי ,מבקר ומנהל תוכניות קולנוע ,אשר מכהן כעורך
הראשי של הארכיון הלאומי לקולנוע-הסינמטק הרומני .משנת 2002
ואילך פרסם אלפי מאמרים בנושאי קולנוע בעבור מגוון כתבי עת
ברומניה וכן באינטרנט ,ואף ערך ותרגם מספר מחקרים רחבי היקף.
ספרו הראשון ,אוסף ראיונות שכותרתו ״הגל החדש של הקולנוע
הרומני״ ,זכה בשנת  2007בפרס ״ג׳ורג׳ ליטרה״ של התא הרומני
למבקרי קולנוע .מר פולגר הינו חבר בתא המבקרים שבאיגוד יוצרי
הקולנוע הרומנים ובפדרציה הבינלאומית של מבקרי הקולנוע ,ושימש
כמנהל תכנית וכחבר צוות שופטים במספר פסטיבלי סרטים ברומניה
ומחוצה לה.

מיכל ברגנט
מר ברגנט הוא מורה ,היסטוריון קולנוע ,מבקר ואוצר ,שמשמש כמנהל
ארכיון הסרטים הלאומי של צ׳כיה מאז ינואר  .2012בוגר אוניברסיטת
צ'רלס בפראג ,הוא החל לעבוד בארכיון הסרטים בשנת  1987וללמד
ב( FAMUבית הספר לקולנוע באקדמיה לאמנויות בפראג) בשנת
 .1991בין השנים  2002-2008מר ברגנט כיהן כדיקן  ,FAMUובין
השנים  ,2008-2011כיו"ר ארגון  FAMUהבינלאומי .הוא כתב ופרסם
בנושאי היסטוריה של הקולנוע הצ׳כי ,קולנוע נסיוני ,ואמנויות ויזואליות
והיה העורך הראשי של כתב העת  .Illuminaceמר ברגנט גם לקח
חלק בפעילותן של מספר ועדות ציבוריות ,ביניהן הדירקטוריון של
הקרן הלאומית לתמיכה ופיתוח של הקולנוע הצ׳כי ,המשלחת הצ׳כית
לאונסק״ו ,והועד המנהל של איגוד הסינמטקים האירופים.

אורחים
אנדריאה מנגלי
מר מנגלי משמש במהלך העשור האחרון כמנהל האוספים הקולנועיים
של סינמטק בולוניה .עובד הסינמטק מאז  ,2001משימותיו כוללות
שימור ,קיטלוג ,דיגיטציה ,הרחבת האוספים דרך רכש ופרויקטים
חדשים של שחזור עותקי סרטים ,וכן ניהול מיזמים אירופים המוקדשים
להטמעת המורשת האודיו-ויזואלית ברשת האינטרנט .מר מנגלי
הוא בעל תואר בתולדות הקולנוע מאוניברסיטת בולוניה ,ובין שלל
פעילויותיו ,עסק גם בהפקת עזרי הוראה אורקוליים וסרטים .כיום הוא
גם מכהן כחבר בועד המייעץ של פסטיבל Il Cinema Ritrovato
המתקיים שנתית בסינמטק בולוניה.

מרטינה קורבלבסקה-שפטמנייסקה
מחודש ינואר  ,2014גב׳ קורבלבסקה-שפטמנייסקה מכהנת כמנכ״לית
מאגר הסרטים הדיגיטלי  CRFבורשה ,שמתמקד בתיאום וניהול
של תהליכי שחזור של יצירות מופת של הקולנוע הפולני וכן בהפצת
העותקים המשוחזרים של סרטים אלו .היא עובדת בתעשיית הקולנוע
מעל לעשר שנים ,בעיקר בתפקידים הקשורים להפקת פוסט ולהפצת
סרטים .גב׳ קורבלבסקה-שפטמנייסקה היא גם מייסדת שותפה של
קרן סינמניה ,שמטרתה העיקרית היא הקידום וההפצה של סרטים
המיועדים לילדים ולנוער.

אניישקה בז׳וביק
גב' בז'וביק הינה האחראית על קידום ומכירות במאגר הסרטים
הדיגיטלי ( CRFורשה) מאז  ,2012ובמסגרת זאת היא מתאמת את
ההפצה ברחבי פולין ובעולם של סרטים פולנים אשר עברו שחזור
דיגיטלי .יש לה יותר מ 14-שנות נסיון בקידום ,שיווק ,יחסי ציבור ,הפצה
ומכירה של רשיונות סרטים ,ובין מעסיקיה הקודמים ניתן למנות את
רשת אולמות הקולנוע הבינלאומית סינמה סיטי ואת חברת הפצת
הסרטים  .SPI Internationalגב' בז'וביק מחזיקה בתואר ראשון
ללימודי תרבות ,ובימים אלו משלימה תואר מתקדם בלימודי קולנוע
באוניברסיטה למדעי החברה והרוח בורשה.

מגדלנה ינובסקה
גב׳ ינובסקה מפיקה ומנהלת שחזורים והפקות פוסט שהיתה אחראית
על כמאה שחזורים של סרטים פולנים בארבע השנים האחרונות
במסגרת עבודתה במאגר הסרטים הדיגיטלי  CRFשבורשה .היא
השלימה את התואר המתקדם שלה במחלקת הפקת הסרטים בבית
הספר הלאומי של פולין ללימודי קולנוע ,טלוויזיה ותיאטרון בלודז׳,
ובימים אלו לומדת פילוסופיה.
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